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خبر
روز

۲هزارو۵۵۰
پرستار در
آستانه خروج از
کشور
سیدمحمد
پاکمهر ،نماینده
مردم بجنورد و
مانهوسملقان
در مجلس گفت:
متأسفانه به خاطر
مشکالت متعدد و
ناعدالتیهایی که
در حوزه درمانی
کشور وجود دارد
حدود 2هزار و
 ۵۵۰پرستار و کادر
درمانی قصد خروج
از کشور را دارند.

دراستان

 14جمادی االول 1443

تزریق ۱۰هزار دز واکسن در رزمایش بسیج جامعه پزشکی

مسئول طــرح واکسیناسیون کــرونــای بسیج جامعه
پزشکی خراسان رضــوی گفت :از زمــان آغــاز رزمایش
حــضــرت زیــنــب(س) کــه بــه مناسبت روز پــرســتــار از
۱۷آذرماه آغاز شده تاکنون  ۱۰هزار و  ۴۰۰دز واکسن کرونا
به گروههای هدف باالی  ۱۲سال در مناطق حاشیه شهر
مشهد تزریق شده است.

زنگ خطر
سرورهادیان متولد 1360
و کارشناس علوم قرآنی است.
او میگوید :در ابتدا به دلیل
عالقه فراوان به گیاهان دارویی
و آشنایی با یکی از دوستانی
کــه در ای ــن زمــیــنــه فعالیت
داشت وارد دنیای گیاهان دارویی شدهام.
اکــرم صالحی بجستانی که  15سالی است در
زمینه گیاهان دارویی مشغول به فعالیت است،
میافزاید :من پس از ورود به محیط کار و کسب
تجربه در این زمینه ،دورههــای آموزشی را زیر
نظر اتحادیه گذراندم و سپس به طور مستقل و
جدیتر وارد این حرفه شدم.

به گزارش وبدا ،مصطفی صیقلیان افزود :از این تعداد
واکسن تزریق شده ۳۰درصد دُز اول۶۰ ،درصد دز دوم و
 ۱۰درصد دز سوم بوده است .همچنین از ابتدای مهرماه
تا شانزدهم آذر امسال نیز  ۹۲هزار و  ۲۷۷دز واکسن
کرونا توسط مراکز واکسیناسیون سیار اتوبوسی به افراد
باالی  ۱۲سال در این مناطق تزریق شده است.

طبس رکورددار بیماران کرونایی
در شبانهروز گذشته

از ۶۶بیمار مبتال به کرونا که در 24ساعت منتهی به
شنبه در خراسان جنوبی شناسایی شدند۱۸،نفر از
شهرستانطبسهستند.

فعالیت مراکز واکسیناسیون کرونا در مدارس حاشیه
شهر مشهد تعطیل شده است اما برخی مساجد این
مناطق در قالب رزمــایــش حضرت زیــنــب(س) دوبــاره
بهصورت موقت فعال شدهاند و در حال حاضر مساجد
مناطق پنجتن ،گلشهر ،جاده سیمان و رسالت در قالب
رزمایش حضرت زینب(س) فعال هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،شریفزاده دبیر
ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی
گفت ۲۰۱:آزمایش تشخیص مولکولی کرونا در
استان انجام شد که ۴۲بیمار جدید و از ۲۱۱آزمایش
سریع ۲۴مورد مثبت جدید شناسایی شد.

گفتوگو با یک بانوی کارآفرین

دمنوشهای اشتغالزا

◾

◾ 250محصول خانگی
او که درحــال حاضر  250نوع محصول خانگی
شامل عرقیات ،روغنها ،دمنوشها و ....را انجام
میدهد ،بیان میکند :برخی محصوالت گیاهی
را از روستاها خریداری کرده و پس از بستهبندی
به فروش میرسانیم .برخی از محصوالت را هم
به طور مستقیم خودمان تولید میکنیم.
وی تصریح میکند :مواد اولیه شامل گیاهان و
برخی محصوالت باغی است که باید آنها را تهیه
و تبدیل به محصوالت دیگر کنیم .به طورمثال
برای عرقیات باید مواد اولیه را در فصل مناسب
از روستا خریداری و آن را تبدیل به عرقیات کرد.

◾

◾اشتغالزایی برای  15نفر
او درباره موفقیتش در این مسیر میگوید :دقت
در انتخاب محصوالت خوب و باکیفیت و ارائه آن
به صورت تمیز و رعایت نکات بهداشتی سبب
رونــق کــارمــان شــده اســت و درحــال حاضر این
کار به طور مستقیم وغیرمستقیم برای  ۱۵نفر

او گفت :از این تعداد  ۱۳مورد از بیرجند ،دو مورد
از بشرویه ۱۸ ،مورد از طبس ،هشت مورد از فردوس،
چهار مورد از قاینات ،چهار مورد از سرایان ۶،مورد
از خوسف و ۱۱مورد از نهبندان شناسایی شد.
شریفزاده گفت :در حال حاضر ۱۵۰بیمار با عالئم

برایمان بـهوجــود آورد و درحــال حاضر فروش
محصوالت را به صورت مجازی انجام میدهیم.
این درحالی است که مشتریهای ما در ابتدا از
مشهد بودند اما درحال حاضر از همه شهرهای
ایران مشتری داریم.
سرگروه گیاهان دارویی بازار ارغوان خاطرنشان
میکند :مشکالت دیگری که وجود دارد تعلق
نگرفتن وام بــا ســو دهــای پایین اســت و تمام
بانکها با ســود ۱۸درص ــد وام میدهند و این
درحالی است که اگر تولیدکننده در ماه توان
اقساط با سود ١٨درصد را نداشته باشد ،بهطور
قطع به سمت گرفتن وام نخواهد رفت.
او توضیح مـیدهــد :از آنجایی کــه هنوز برند
م ــا ثــبــت ن ــش ــده اسـ ــت در بــحــث ص ـ ــادرات
ورود نــکــردهایــم ،چــراکــه صـ ــادرات معیارها و
استانداردهایی دارد که در ابتدا محصوالت
باید این استانداردها را دارا باشند و سپس برای
صادرات اقدام شود .در حال حاضر برای کسب
این استانداردها اقدام کردهایم.

◾
اشتغالزایی کرده است.
او بــزرگتــریــن مشکل بــر ســر راه تولیدشان را
کمبود نقدینگی ب ــرای گسترش کــار اع ــام و
اظهار میکند :سرمایه درگردش ما بسیار پایین
اســت و بحث شیوع بیماری کــرونــا هــم مزید
برعلت و موجب شد در راه تولید چالشهای
فراوانی داشته باشیم .اگرچه در نمایشگاههای
فصلی که پیش از بیماری کرونا برگزار میشد،
فــرصـتهــای خوبی بــود و محصوالتمان را به

صــورت حضوری عرضه میکردیم ،امــا پس از
شیوع بیماری کرونا بیشتر مشاغلی که حضوری
بودند به غیرحضوری تبدیل شدند و مشکالت
فراوانی برای همه مشاغل ایجاد شد که ما هم از
آن مستثنا نبودیم.

◾
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◾تهدیدها و فرصتها
این بانوی کارآفرین تأکید میکند :این شرایط
فرصت خوبی برای آشنایی با کسبوکار مجازی

◾افزایش چهار برابری قیمتها
ایــن بــانــوی کــارآفــریــن تأکید میکند :بــا توجه
بــه تحریمها در دو ســال اخیر محصوالت با
اینکه تولیدات داخلی هستند ،سه تا چهار
برابر افزایش قیمت داشتهاند و من هر بار که
محصولی خریداری میکنم ،نسبت به خرید
گذشته با افزایش قیمت مواجهام و متأسفانه
ای ــن ع ــدم ثــبــات در بـ ــازار بـ ــرای ادامـ ــه مسیر
تولیدکننده مشکل ایجاد کرده است.
وی در پایان خاطرنشان میکند :باید قدرت
خرید مصرفکننده را هم در نظر گرفت تا بتوان
بازار فروش را حفظ کرد و این کار در صورت عدم
حمایت دولت برای تولیدکننده میسر نیست.
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صــیــقــلــیــان افـ ـ ــزود :ت ــع ــداد ن ــی ــروی فــعــال در طــرح
واکسیناسیون حضرت زینب(س)  ۱۰۰نفر است که
در چهار محور و با همکاری سازمانهای اتوبوسرانی
و تاکسیرانی و مرکز رسیدگی بــه امــور مساجد در
مراکز فعالشده در اتوبوسها ،تاکسیها و مسجدها
حضور دارند.
حاد تنفسی در بیمارستانهای خراسان جنوبی
بستری هستند که ۴۷نفر کرونا مثبتاند.
دبیر ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت:
از این تعداد ۱۱نفر در بخش مراقبتهای ویژه
بستری هستند که حال یک نفر نامساعد است.

خبر
آلودگی هوای شهرستان سرخس
به وضعیت بحرانی رسیده است

مـعــاون پایش و نـظــارت اداره کــل حفاظت محیط
زی ـســت خــراس ــان رضـ ــوی گ ـفــت :آل ــودگ ــی هــوای
شهرستان سرخس به وضعیت بحرانی رسیده به
حدی که موجب تعطیلی آموزش حضوری در مدارس
این شهرستان در دو نوبت صبح و عصر روز شنبه
شده است .محمد عرفانی در گفتوگو با ایرنا افزود:
خیزش گردوغبار از کانون قرهقوم در ترکمنستان در
پی توده کم فشار موجب افزایش بحرانی گردوغبار
در نزدیکترین شهرستان یعنی سرخس در روزهای
اخیر شده است.
وی افــزود :براساس اعــام اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری خراسان رضوی طی دو سال اخیر در حوزه
سرخس  ۵۰۰هکتار نهالکاری و کاشت گونههای
بیایانی با هدف مبارزه با گردوغبار انجام شده است.
عرفانی ادام ــه داد :شهرستان سرخس بــه دلیل
نزدیکی به کانون قرهقوم در ترکمنستان بیش از دیگر
شهرستانهای خراسان رضوی تحت تأثیر گردوغبار
کانونهای خارجی قرار میگیرد.
معاون محیط زیست خراسان رضوی گفت :براساس
مطالعاتانجامشدهساالنهوبهطورمیانگین۲۱۹هزار
یشــود و
تــن گــردوغـبــار در هــوای اسـتــان جابهجا مـ 
امسال با توجه به خشکسالی و تبعات منفی ناشی
از آن ،شاهد افزایش این میزان خواهیم بود.
خــراســان رضــوی دارای بیش از  ۱۱میلیون هکتار
مساحت است که ۶۷درصــد این مساحت معادل
۸۱۴هزار هکتار را سطوح بیابانی تشکیل میدهند.
از این سطح  ۲میلیون و  ۴۰۰هــزار هکتار عرصهها
تحت تأثیر فرسایش بادی است که در ۲۲شهرستان
استان قرار دارند.

